
Obtendo suporte para seu produto 
Para obter informações de suporte, visite http://www.hp.com/
networking/support. Adicionalmente, seu revendedor autorizado 
de produtos de rede HP pode fornecer assistência.

Antes de entrar em contato com o suporte da HP

Para tornar o processo de suporte mais eficaz, antes de entrar em 
contato com seu revendedor de rede ou suporte da HP, você deve 
coletar a seguintes informações:

• Identificação do produto
• Versão do software 
• Mapa de topologia de rede, incluindo os endereços 

atribuídos a todos os dispositivos pertinentes
• Seu administrador de rede

Hewlett-Packard 
3000 Hanover St. 
Palo Alto, CA  94304, EUA.

* 5 9 9 8 - 2 2 8 8 *5998-2288

Informações Importantes sobre Segurança
  AVISO: Avisos contêm instruções que você deve seguir para sua 

segurança pessoal. Siga todas as instruções cuidadosamente.
 Você deve ler as seguintes informações de segurança antes 

de executar qualquer instalação ou remoção da unidade ou 
quaisquer procedimentos de manutenção.

  AVISO: Cuidados excepcionais devem ser tomados durante a 
instalação e remoção da unidade.

  AVISO: Desconecte a alimentação antes de mover a unidade.
  AVISO: Esta unidade funciona sob as condições SELV (Tensão 

Extra Baixa de Segurança) de acordo com a IEC 60950-1. As 
condições são mantidas apenas se o equipamento ao qual ele 
estiver conectado também funcionar sob condições SELV.

  AVISO: Portas RJ-45. Elas são soquetes de dados RJ-45 
blindados. Elas não podem ser usadas como soquetes 
tradicionais de telefone padrão ou para conectar a unidade 
a uma rede de telefonia pública ou PBX tradicional. Conecte 
somente conectores de dados RJ-45, sistemas de rede telefônica 
ou telefones de rede a estes soquetes.

 Cabos de dados blindados ou sem blindagem com tomadas com 
blindagem ou sem blindagem podem ser conectados a esses 
soquetes de dados.

Somente V1405-5 e V1405-8:

  AVISO: Conjunto de cabos de alimentação: Este deve ser 
aprovado pelo país onde ele será usado:

EUA e Canadá • O conjunto de cabos deve ser 
aprovado pela UL e certificado pela 
CSA.

• As especificações mínimas para o 
cabo flexível são: No. 18 AWG • 
Tipo SPT-2 • 2 condutores

• O conjunto de cabos deve ter uma 
capacidade de corrente calculada de 
pelo menos 7A.

• O conector anexado deve ter a 
configuração NEMA 1-15 (15A, 
125 V).

Somente no Reino 
Unido

• O conector fornecido deve estar em 
conformidade a BS1363 (3 pinos 
13 ampères) e ser provido com um 
fusível de 3A em conformidade com a 
BS1362.

• O cabo de alimentação deve estar 
marcado <HAR> ou <BASEC> e ser 
do tipo H03VVH2-F0.75 (mínimo).

Somente Europa • O conector de alimentação deve estar 
em conformidade com a CEE 7/16.

• O cabo de alimentação deve estar 
marcado <HAR> ou <BASEC> e ser 
do tipo H03VVH2-F0.75 (mínimo).

Dinamarca • O conector de alimentação deve estar 
em conformidade com a CEE 7/16.

• O cabo de alimentação deve estar 
marcado <HAR> ou <BASEC> e ser 
do tipo H03VVH2-F0.75 (mínimo).

Suíça • O conector de alimentação deve estar 
em conformidade com a SEV / ASE 
1011.

 AVISO: O acoplador do dispositivo (o conector para a 
alimentação externa e não o conector da parede) deve ter 
uma configuração para correspondência com uma tomada 
de aparelho EN60320-1 / IEC 60320 C7.

  AVISO: A tomada da parede deve estar perto da unidade 
e facilmente acessível. Você só pode desconectar a 
alimentação da unidade desconectando o cabo de 
alimentação da tomada. 

Somente V1405-5G e V1405-8G:

  AVISO: Para garantir a conformidade com os padrões 
internacionais de segurança, o produto deve ser usado 
somente com uma fonte de alimentação que seja aprovada 
no país de uso.

 A saída da fonte de alimentação deve ser de +12 VDC, 
1,25A e a polaridade do conector de saída da fonte de 
alimentação deve estar em conformidade com a marcação 
na unidade.



Declarações ambientais
É a política da Hewlett-Packard ser respeitar o ambiente em 
todas suas operações. Para manter nossa política, estamos 
comprometidos em:
• Estabelecer padrões de desempenho ambiental que estejam 

em conformidade com a legislação e os regulamentos 
nacionais

• Conservar energia, materiais e recursos naturais em todas as 
operações

• Reduzir os resíduos gerados por todas as operações
• Garantir que todo os resíduos estejam de acordo com os 

padrões ambientais reconhecidos
• Maximizar o conteúdo reciclável e reutilizável de todos os 

produtos
• Garantir que todos os produtos possam ser reciclados, 

reutilizados e descartados com segurança
• Garantir que todo os resíduos sejam rotulados de acordo com 

os padrões ambientais reconhecidos
• Melhorar nossos desempenho ambiental continuamente

Fim da vida útil

Os processos da Hewlett-Packard permitem a recuperação, 
o aproveitamento e o descarte com segurança de todos os 
componentes eletrônicos no fim da vida útil.

Materiais regulamentados

Os produtos Hewlett-Packard não contêm quaisquer materiais 
perigosos ou que destruam a camada de ozônio, e as tintas têm 
base vegetal com um baixo conteúdo de metais pesados.

Notificações de regulamentação

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para 
um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Normas da FCC. Esses limites foram definidos para assegurar 
proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações 
residenciais. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as 
instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações 
de rádio. No entanto, não há garantias de que não haverá 
interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento 
causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, deve-
se tomar uma ou mais das seguintes medidas para tentar corrigir o 
problema:
• Reorientar a antena receptora ou mudá-la de local.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente 

daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

Declaração de conformidade do fabricante

Hewlett-Packard Company, 153 Taylor Street, Littleton, MA 01460-
1407, EUA
Declara que os seguintes produtos:
Data: maio de 2011
Nome da marca: Hewlett-Packard Company
Nos. dos modelos: Equipamento do tipo V1405-5/V1405-8/V1405-
5G/V1405-8G: Switch Gigabit 5/Switch Gigabit 8/Switch 5/Switch 8
Em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O 
funcionamento está sujeito a duas condições: (1) esse dispositivo não 
deve causar interferências prejudiciais e (2) esse dispositivo deve 
aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que 
possa causar operação indesejada.

Declaração CE e Declaração de conformidade do fabricante

Diretiva LVD/EMC 

  O produto está em conformidade com a Diretiva Européia de 
Baixa Tensão 2006/95/EC e a Diretiva EMC 2004/108/EC. Para 
a lista de produtos mais atualizada, faça o download de uma cópia 
da Declaração de Conformidade da União Européia. Uma cópia da 
Declaração de Conformidade assinada pode ser descarregada de  
http://www.hp.eu/certificates

Declaração VCCI

Switch HP V1405-5 (JD866A)
Switch HP V1405-8 (JD867A)
Switch HP V1405-5G (JD869A)
Switch HP V1405-8G (JD871A)

Informações de  
Suporte e Segurança

Declaração ICES-003

Este aparelho digitais Classe A atende a todos os requisitos das 
Regulamentações Canadenses de Equipamentos Causadores de 
Interferência.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Règlementsur le matériel brouilleur du Canada.

HP 
HP V1405-5, V1405-8, V1405-5G, V1405-8G


